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Xülasə: Məqalədə müharibə və ədəbiyyat problemi tədqiq edilir. Göstərilir 

ki, yalnız müharibə mövzusunda yazılan əsərlər yox, müharibə dövrünün 

əhval-ruhiyyəsini əks edən əsərlər də bilavasitə bu mövzu ilə bağlıdır. Odur 

ki, Azərbaycan xalqının milli-azadlıq ideallarının bədii tərənnümü, bu 

konteksdə Ermənistanın Azərbaycanın müstəqilliyinə, suveren bir dövlət 

kimi ərazı bütövlüyünün pozulmasına yönəltdiyi təcavüz planları, bu 

planların doğurduğu faciələr, erməni işğalçılarına qarşı mübarizə yeni 

Azərbaycan ədəbiyyatının aparıcı mövzularına çevrilə bildilər. 
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LITERATURE 

 

Aynur Hasanova 
Azerbaijan University, Baku, Azerbaijan 

 

Abstract. The article examines the problems of 

war and literature. It is shown that not only works 

written on a military theme, but also works 

reflecting the mood of the war period, are directly 

related to this topic. Thus, the artistic glorification 

of the national ideals of freedom of the Azerbaijani 

people, in this context, the aggressive plans of 

Armenia aimed at violating the independence of 

Azerbaijan, territorial integrity as a sovereign state, 

caused by these plans of tragedy, the fight against 

the Armenian invaders have become the leading 

themes of the new Azerbaijani literature. 
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ПРОБЛЕМА ВЫРАЖЕНИЯ 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

 

Айнур Гасанова 
Университет Азербайджан, Баку, Азербайджан 

 

Резюме. В статье исследуются проблемы вой-

ны и литературы. Показано, что не только 

произведения, написанные на военную тема-

тику, но и произведения, отражающие настро-

ения военного периода, имеют непосред-

ственное отношение к этой теме. Таким обра-

зом, художественное прославление националь-

ных идеалов свободы азербайджанского наро-

да, в данном контексте, агрессивные планы 

Армении, направленные на нарушение незави-

симости Азербайджана, территориальной це-

лостности как суверенного государства, выз-

ванные этими планами трагедии, борьба против 

армянских захватчиков стали ведущими тема-

ми новой азербайджанской литературы. 

Ключевые слова: война, литература, Карабах. 

 

1. Giriş 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri  xalq yazıçısı Anar rəhbərlik etdiyi qurumun 85 

illik yubileyi zamanı qeyd edir ki, “Sovet İttifaqının süqutundan sonra əksər ölkələrdəki 

yazıçılar birlikləri dağıldı. Bizdə isə ulu öndər Heydər Əliyev yazıçıları himayəsinə götürdüyü 

üçün Yazıçılar Birliyi yaşadı. Güman edirəm ki, 85 il yaşamışıqsa, şərəflə yaşamışıq. 

Tariximizdə qara səhifələr də, faciəvi illər də olub. Bütün bunlara baxmayaraq, Yazıçılar 

Birliyi Azərbaycan dilini, ədəbiyyatını, mənəviyyatını qoruyub, yazıçıların müqəddəs ocağı 

kimi fəaliyyət göstərib, bundan sonra da göstərəcək”[8]. 
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Azərbaycan xalqının isə istiqlaliyyətinə qovuşması ideoloji yaraqsız müstəqil 

Azərbaycan ədəbiyyatının formalaşmasına imkan və təkan verdi. Uzun illər qadağan olunmuş 

mövzuların, o cümlədən, Azərbaycana təcavüz mövzusunun ədəbiyyatda işlənməsinə şərait 

yaratdı. Buna uyğun olaraq Azərbaycan xalqının milli - azadlıq ideallarının bədii tərənnümü, 

bu konteksdə Ermənistanın Azərbaycanın müstəqilliyinə, suveren bir dövlət kimi ərazı 

bütövlüyünün pozulmasına yönəltdiyi təcavüz planları, bu planların doğurduğu faciələr, 

müsibətlər, xalqımızın erməni işğalçılarına və onların havadarlarına qarşı mübarizəsi yeni 

Azərbaycan ədəbiyyatının aparıcı mövzularına çevrilə bildilər. 

Müharibə mövzusu ədəbiyyatımız üçün yeni bir mövzu deyildir. Böyük Vətən 

müharibəsi illərində alman faşizminə qarşı sovet xalqlarının göstərdiyi inadlı mübarizəni əks 

etdirən əsərlər həm həmin illərdə, həm də sonrakı dövrlərdə az yaranmamışdır. S.Rəhimov, 

M. Hüseyin, Əbülhəsən, Ə. Məmmədxanlı, Mir Cəlal, İ. Əfəndiyev və b. müxtəlif janr və 

formalarda qələmə aldıqları onlarca hekayə, povest və romanın dəyərini və rolunu 

qiymətləndirməmək sadəcə qeyri-mümkündür. Bu cəhətdən bundan əvvəlki müharibədə, yəni 

tariximizə Böyük Vətən müharibəsi kimi daxil olmuş müharibədə ədəbiyyatımızın, bədii 

mədəniyyətin iştirakı, bu illərdə qazandığı təcrübəsi çox önəmli və qiymətlidir. 

Vaxtilə S.Vurğun yazırdı: ”Müharibə mövzuları Azərbaycan ədəbiyyatı üçün yenidir. 

Çünki bizim xalqımız son əsrlərin müharibələrində bilavasitə iştirak etməmişdir. Mən XIX 

əsrin və XX əsrin əvvəllərini nəzərdə tuturam. Buna görə Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı 

müharibə mövzularında zəngin təcrübəyə malik  deyildi. Bununla bərabər, bizi 

klassiklərimizin sənət xəzinəsində babalarımızın qəhrəmanlıq və şücaətlərinə dair çox böyük 

əsərlər görürük. Lakin bu əsərlər ümumiyyətlə əfsanəvi bir mahiyyətdədir.”[7; 287] 

 S.Vurğunun bu fikrinə E.Mehrəliyev öz münasibətini belə bildirirdi: “Bunu deməklə, 

əlbəttə, S.Vurğun heç də xalqımızın əsrlər boyu məruz qaldığı qırğınlar tarixini, 

torpaqlarımızın erməni təcavüzündən xilas etmək uğrunda qəhrəmanlıqlar göstərmiş tarixi 

şəxsiyyətlərimizi inkar etmirdi. Şairin məqsədi başqa idi, o hər şeydən əvvəl Böyük Vətən 

müharibəsinin ədəbiyyatımıza, onun mövzu və ideyasına, bədii-ictimai mündərəcəsinə dərin 

və miqyasi təsirini göstərməyin zərurətini qeyd edirdi [5, s.25]. 

 Elçin Mehrəliyevin fikri ilə razılaşmaqla yanaşı onu da qeyd etmək istərdim ki, 

Azərbaycan ədəbi-bədii fikrinə ciddi nəzarət və qadağaların qoyulmasında məhz ermənilərin 

təsiri olmuşdur. Onlar çar Rusiyasının Qafqazdakı “senzura” siyasətini istədiyləri kimi həyata 

keçirirdilər, yarım əsrdən artıq bir dövrdə Azərbaycan mətbuatı və ümumiyyətlə, bütün 

Azərbaycan dilli çap məhsulları məkirli və qərəzli erməni senzurasına məruz qalmışdır. 

Bütun bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan əraziləri hesabına “Böyük Ermənistan” 

yaratmaq ideyasını reallaşdırmağa can atan ermənilər təkcə torpaqalarımızı əlimizdən almaqla 

kifayətlənməmiş, ədəbi-bədii sərvətimizi saxtalaşdırmaqla, dünya ictimaiyyətinin mənəvi 

sərvətlərimizdən xəbərdar olmaması üçün əllərindən gələni əsirgəməmişlər. Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzü hələ keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycan ərazilərinin planlı 

surətdə işğalının növbəti mərhələsi kimi qiymətləndirilməlidir. Belə ki, hələ o vaxtlar erməni 
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təcavüzündən sonra Azərbaycan 30 min kvadrat kilometrlik ərazi itirmişdir. Odur ki, Qarabağ 

uğrunda müharibə xalqımız üçün vətən müharibəsidir və buna görə müasir ədəbiyyatımızda 

onun çox mühüm bir mövzu - xalq taleyi mövzusu səviyyəsində işlənməsi olduqca zəruridir. 

Müasir ədəbiyyatımız bu vəzifəni dərk edir və onu mümkün qədər həyata keçirməyə çalışır. 

Müharibə kimi ümumxalq, ümummilli hadisədə ədəbiyyat heç vaxt kənarda qala bilməz, 

birtərəf və laqeyd mövqe tuta bilməz. Umummilli lider H. Əliyevin yazıçıların X 

qurultayındakı ətraflı çıxışında ədəbiyyatın təxirəsalınmaz rolundan danışaraq belə deməsi 

təsadüfi deyildir: “Keçmiş qurultaylardan fərqli olaraq, görürsünüz ki, mən sizə hansı 

mövzuda yazmalısınız, nə cür yazmalısınız kimi göstərişlər, heç məsləhətlər də vermək 

istəmirəm. Vermək istəmirəm, heç olmayacaq da. Siz tam sərbəstsiniz, azadsınız, azadlıq 

şəraitində nə cür istəyirsinizsə, o cür də yazın. Hansı mövzunu götürürsünüzsə götürün, sizin 

öz işinizdir. Dövlət bu işlərə qarışmayacaqdır. Mən bunu sizə qətiyyətlə deyirəm. Ancaq 

hesab edrəm ki, bir məsələdə siz daha yaxın iştirak etməlisiniz. Bu məsələ də Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, işgal edilmiş torpaqlarımızın azad olunması, 

Azərbaycanın qüdrətli ordusunun yaradılması,  Azərbaycan vətəndaşlarının hərbi-

vətənpərvərlik ruhunda tərbiyələndirilməsi, Azərbaycan gənclərinin hərbi-vətənpərvərlik 

ruhunda tərbiyəsinin möhkəmləndirilməsidir. Bu, çox vacib və çox lazımdır” [2; 1]. 

Ədəbiyyatımızın Qarabağ uğrunda müharibəni əks etməsi əslində xalqımızın öz milli 

istiqlalı uğrunda mübarizəsi ilə milli dövlətçilik quruculuğu prosesi ilə eyni vaxta düşmüşdür. 

Belə bir cəhət çox mühümdür ki, müasir ədəbiyyat da, onun yeni bir mərhələsi də belə bir 

tarixi zamana təsadüf edir. Odur ki, müharibənin bədii ədəbiyyatda inikasının öyrənməklə 

ədəbiyyatşünaslıq bilavasitə çağdaş ictimai hadisələrə və proseslərə müdaxilə etmək imkanı 

əldə edir ki, bu da ədəbi-nəzəri fikrimizin özünün inkişafı üçün çox əhəmiyyətlidir. 

 

2. Müharibə və ədəbiyyat mövzusunun işlənmə səviyyəsi 

Müharibə və ədəbiyyat mövzusunun işlənmə səviyyəsi xüsusən də torpaqlarımızın 

işğaldan azad edilməsinin uzandığı son illərdə müxtəlif səpkilərdə çözülür. Məsələn, indiki 

şair və yazarlarımız İkinci Dünya müharibəsi dovrundəki ədiblərimizlə müqayisədə sönük 

fəaliyyət göstərməkdə ittiham edilir. 

Qeyd olunur ki, bu gün yaradılan əsərlərin çoxunda yüksək ideallar-düşmən qarşısında 

əyilməzlik, haqq işi uğrunda mübarizlik, vətənpərvərlik duyğuları kifayət qədər təqdir və 

təbliğ edilmir,qələbəyə inam hissi alovlandırılmır, hətta bədbin əhval ruhiyyəyə qapılmış bəzi 

müəlliflər öz əsərlərində inilti, sızıltı, göynərti notlarına daha çox üstünlük verməklə  

müvəqqəti məğlub taleyini yaşamaq məcburiyyətində qalmış məmləkətimizin adamlarına 

pessimizm,tərkidünyalıq hissləri aşılayırlar. 

Bu kimi fikirlər Azərbaycan yazıçılarının X qurultayında da səslənmişdir. Məsələn, 

nəsri nəzərdə tutaraq tənqidçi V. Quliyev qurultaydakı məruzəsində belə demişdir: ”Son illər 

Azərbaycan nəsrində hadisəyə çevriləcək heç bir əsər yaranmayıbdır. Bu acı olsa da faktdır. 
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Hələ bu bir yana qalsın, elə mühüm mövzular var ki, onlar nəsrin diqqət mərkəzində 

dayanmalı olduqları halda, yerli-dibli unudulublar. Üç illik atəşkəsi çıxsaq, yeddi ilə yaxın 

müharibə vəziyyətində yaşamışıq. Müharibə gedə-gedə 1993-cü ildə sonra ordu qurulub, 

cəbhədə müəyyən uğurlarımız olubdur. Bu vacibdir. Bu gün həmin orduya qələbə ruhunun 

aşılanması son dərəcə vacibdir. Bunu isə təkcə komandirlər deyil, həm də ədəbiyyat etməlidir. 

Lakin təəssüf ki, müharibə vəziyyətində olan bir ölkədə yaşadığımıza baxmayaraq, bizdə hələ 

də hərbi nəsr anlayışı özünə vətəndaşlıq hüququ qazanmayıbdır” [4; 1]. 

Düzdür, bu fikrin söylənilməsindən xeyli vaxt keçmiş, amma aradan keçən bu vaxt 

ərzində Qarabağ müharibəsi ilə bağlı kifayət qədər maraqlı əsərlər yaranmışdır. 

Çağdaş dövrün ədəbi-nəzəri fikrində müzakirə obyekti olan başqa bir məsələ isə 

müharibə ədəbiyyatının məhz müharibə dövründə, yoxsa ondan sonrakı dövrdə yaranmasının 

əhəmiyyəti məsələsidir. Bu məsələ ilə bağlı dövrü mətbuatda müxtəlif maraqlı fikirlərə rast 

gəlinir. Filologiya elmləri doktoru, professor N. Cəfərov yazırdı: ”Mən belə düşünürəm ki, 

müharibə ədəbiyyatı mütləq müharibə dövründə yazılıb yaradılmalıdır...Müharibədən sonrakı 

ədəbiyyat isə artıq müharibənin ümumi kontekstinin əsasında düşünən,onun nəticələrinə 

söykənən ədəbiyyatdır və burada ədəbiyyat artıq ümümi formada götürülür” [2; 4].          

Yazıçı Afaq Məsud isə məsələyə münasibəti belə bildirir: ”...bütün bəşəri ədəbiyyat 

tarixində müharibədən bəhs edən heç bir böyük əsər müharibə dövründə yazılmayıb. Hər 

şeydən əvvəl ona görə ki, müharibə ancaq qurtarandan sonra öz tarixi qiymətini almalıdır və 

ancaq bu qiyməti alandan sonra yazıçı bu haqda söz deyə bilər” [6; 3]. 

Söz yox ki, hər bir müharibə qurtarandan sonra onun haqqında daha tutumlu söz 

demək mümkündür. Lakin bu, müharibənin gedişi şəraitində ədəbiyyatın ona yəni müharibə 

mövzusuna müraciət etməsini istisna etmir. 

 

3. Müharibə dövründə yazılan ədəbi nümunələr 

Müharibə dövründə yazılan ədəbi nümunələrdə bir statistiklik var, amma bu daha çox 

publisistikadır. Burada çağırışlar, həyəcanlar daha çox və daha güclüdür. Qəhrəmanlıqlar çox 

qiymətləndirilir,onun ətrafında fikir yürüdülür, amma hər halda bu mənada maraqlı odur ki, 

müharibədən sonrakı ədəbiyyat mütləq müharibə dövrünün ədəbiyyatına söykənir və onun 

statistikasına güvənir. Onun materialından istifadə edir. Təbii ki, müharibədən sonrakı 

ədəbiyyat müharibə dövrünü arxivlərdən də, digər rəsmi sənədlərdən də öyrənə bilər. 

Müharibə ədəbiyyat mövzusu yalnız ədəbiyyatda müharibənin bədii inikası ilə 

məhdudlaşmır, ədəbiyyatın spesifikası, cəmiyyətdə rolu və vəzifələri ilə bağlı mühüm 

məsələləri də əhatə edir. Bu mənada “müharibə və ədəbiyyat” mövzusuna münasibətdə 90-ci 

illər ədəbiyyatına xas cəhətlər vardır. Məsələn, şair Vaqif Bayatılı Önər Xocalı faciəsindən 

bəhs edərkən belə yazır: “Xocalı heç kəsin görə bilmədiyi sürətli insan fırtınalarının Tanrının 

əli ilə yavaşıdılmış görünən şəklidir. Allah sürətlə gedən zamanı birdən-birə saxlayıb bizə hər 

şeyi göstərdi.”[1; 4]. Xocalını haqlı olaraq şair ən dəhşətli insan faciəsi adlandırır və 
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dediklərinə əlavə edir: “Xocalını azad etməyi mən heç vaxt qələbə saymayacağam. Bunu göz 

yaşını silmək hesab etmək olar. Xocalıdan sonra qələbə yoxdur” [1; 4]. 

 Xocalı mövzusunda şeirlərlə yanaşı, nəsr əsərləri də yazılmışdır. Anar Qaraoğlunun 

“Xarı bülbül” və “Sonuncu güllə” hekayələri, Elçin Hüseynbəylinin “Firuzə qaşlı xəncər”, 

Mahirə Abdullanın “Ağıllı qadının intiharı” hekayələri buna misal ola bilər.  Bizim fikrimizcə 

Xocalı faciəsini əks etdirməkdə qələm acizdir, buna görə də bu yazılan əsərləri  yalnız erməni 

xislətini açıb göstərmək baxımından qiymətləndirmək olar. 

Nəticə. Müharibə və ədəbiyyat probleminin son dərəcə geniş, əhatəli bir problem 

olmasını mütləq nəzərə almaq lazımdır. Yalnız müharibə mövzusunda yazılan əsərlər yox, 

müharibə dövrünün əhval-ruhiyyəsini əks edən əsərlər də bilavasitə bu mövzu ilə bağlıdır. Bu 

mənada Ə.Əylislinin “Yəmən” ,Ə.Əmirlinin “Meydan” romanlarını da qeyd etməyi zəruri 

hesab edirik. Yaxud Anarın “Otel otağı” povesti. Bu povest bilavasitə cəbhə gerçəkliyini əks 

etdirmir. Lakin povestdə Şuşa itkisindən, Xocalı müsibətindən, sarsılan adamların kədəri və 

müsibəti çox aydın hiss edilir. Povestin qəhrəmanı Kərimi Türkiyədə elmi ezamiyyətdə 

olarkən otelin tənha otağında ölümə gətirib çıxaran ən əsas kədər, qüssə, həsrət məhz 

Qarabağı itirməkdən doğan kədər və müsibətdir. Anar povestində, Kərimin simasında, əhval 

ruhiyyəsində bu gerçək həqiqəti özünəməxsus bir nəsr dili ilə ifadə edə bilmişdir. Əlbəttə, 

Anarın povestinin bədii-psixoloji ovqatını yalnız bu cəhət təşkil etmir. Lakin bununla belə bu 

povestdə də müharibə gerçəkliyinin mənəvi-psixoloji problemlərinin qoyulub göstərildiyini 

təsdiq edə bilərik. 

Müharibə hər bir xalqın həyatında, tarixində qeyri-adi hadisə olduğunu belə hadisənin 

bədii dərkini ədəbiyyat, bədii fikir birdən-birə qavraya və mənimsəyə bilmir. Bunun üçün 

zaman gərəkdir.  

Tarixçiliyin və həyat həqiqətlərinin qorunub saxlanmasında 90-cı illər ədəbi prosesin 

inkişaf və istiqamətinin müəyyənləşməsində Yazıçılar İttifaqının fəaliyyəti öz bəhrəsini 

verməkdə idi. Bu isə ilk növbədə, Qarabağ müharibəsinin güclü ictimai-siyasi təsiri ilə izah 

edilməlidir.  Yazıçılar İttifaqı hətta ağır 1990-cı illərin ağrısından-acısından kənarda 

qalmamış, millətin azadlıq uğrunda, digər tərəfdən torpaqlarımızın mənfur qonşularımız 

tərəfindən işğalı ilə mübarizəsində fəal iştirak etmişdir. Belə bir dövrdə Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyi XI qurultayını da keçirmiş və bu qurultayda ölkənin indiki və gələcək durumu 

müzakirəyə çıxarılmışdı.  

 Yazıçılar İttifaqının 1991-ci ildə keçirilmiş pleniumunda da bu hadisələr geniş 

müzakirəyə  çıxarılmış və bu haqda AYB-nin sədri Anar cıxış edərək qeyd edirdi ki, “1990-cı 

ilin avqustunda  Yazıçılar İttifaqımızın Qarabağda keçirilən səyyar  Plenumu ərəfəsində  

Ağdamda  3 məzarı ziyarət etdik. Gürçüstanda bіr şücaət göstərən  28 gürcünün həyatını təbii 

fəlakətin pəncəsindən  xilas etmiş və  bu yolda canını  fəda etmiş Rahib  Məmmədovun, 

doğma torpağın bütovluyu ugrunda Əsgəranda sinəsini güllə  qabağına vermiş Quliyev 

Bəxtiyarın və Hacıyev Əlinin məzarlarına baş əydik. Bəzən  gəncliyimizi inamsızlıqda 
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günahlandırırıq.  Gəncliymizin həqiqi və ən yüksək timsalı Ülvidir, Rahibdir, Əlidir, 

Bəxtiyardır, İlһamdır, Fərizədir, Salatındır. Dar məqamda hansı  millətə, һansı xalqa mənsub 

olduğunu ağlına  belə gətirmədən yardım əlini uzatmaq  öz həyatı bahasına belə kimi isə 

ölümdən qurtarmaq doğma torpağın qorunması üçün canından keçmək, qədim dastanlarmızı 

andıran məhəbbət, etibar, vəfa faciəsi – bu gənclərimizin və neçə-neçə başqa fəlakət 

zədələrimizin taleyini, aqibətini düşünəndə məhz bu məsələlər durur gözlərimiz önündə...” 

qurultayda gedən müzakirələrdən məlum olur ki, AYB-nin o zaman yeni seçilən sədri   yazıçı 

Anar cəmiyyətdə baş verən hadisələrə zamanında düzgün dəyərləndirməyə nail olmuş, 

rəhbərlik etdiyi qurumda keçirilən ardı-arası kəsilməyən müzakirələr o dövrdə xalqın 

müstəqilliyə qovuşmasında mühüm rol oynamışdır.  

90-ci illərin qanlı yanvar hadisələrindən başlayaraq, bədii nəsrin ən aktual, ən çevik 

janrı olan hekayələr, novelalar, mənsur şeirlər, bədii replikalar, miniatürlər müharibədən 

sonrakı atəşkəs dövründə xeyli güclənmiş və bu günə qədər səngimək bilmədən davam edir. 

Bunların hər birində haqlı olaraq 20 yanvar hadisələri, Qarabağ müharibəsi, ölkənin aktual və 

müasir problemləri qələmə alınır. 
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